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VÕIDA LUGEJA PALK POOLEKS AASTAKS!
Väärtustamaks lugemist ja oma lugejaid loosib 
Suur Eesti Raamatuklubi välja lugeja palga.  
Loos toimub aasta lõpus kõigi klubiliikmete 
vahel, kes on ostnud aastal 2022 vähemalt  
5 klubiraamatut.
Lugeja palk loositakse välja 23. detsembril 2022. 
Lugeja palgaks on 200 eurot kuus, mida makstakse 10. kuupäeval  
kuue järjestikuse kuu vältel. Täpsed reeglid kodulehel 
https://varrak.ee/category/raamatuklubi-uudised/

Kuues Kirjandustänava 
festival toimub Kadriorus 
Koidula tänaval 
10. septembril 2022.
Kirjandustänava festivali eesmärk on tõmmata tähelepanu 
eesti kirjandusele, kirjanduspärandile ja kirjanduslikule 
avalikule ruumile meie ümber. Et seda teha, kutsume üheks 
päevaks tänavale kokku kirjandusega otseselt või kaudselt 
tegelevad organisatsioonid, kellega koosloomes sünnib ka 
rikkalik kultuuriprogramm.

kirjanduskeskus.ee/kirjandustanavafestival/

Kõigi vahel, kes ostavad 
septembri klubiraamatu 
„Taimsed pärimustoidud”, 
loosime välja kaks membo.ee 
50-eurost kinkekaarti!
Hindad värskust toidulaual? 
Membo on mugavaim viis värske ja 
hooajalise toidukauba tellimiseks otse 
kohalikelt tootjatelt.

Loosimine toimub 22. oktoobril.

Kõigi vahel, kes ostsid juuli klubiraamatu „Südasuvised saladused”, 
loosisime välja 3 × 2 Kellerteatri kinkekaarti. Ühe kinkekaardi väärtus 
on 25 eurot. Kai Treial Elvast, Toomas Arula Tallinnast, Leili Raidla 
Lääne-Nigula vallast – palju õnne ja häid teatrielamusi!

Septembrikuu klubiraamat 
„Taimsed pärimustoidud” on 
mitmeski mõttes toiduajaloo 
ümberkirjutamine. On ju laialt 

levinud arvamus, et vanasti olid liha ja 
piim toidulaua põhitegijateks. Tegelikult 
ei saadud seda endale kuigi sageli 
lubada, hakkama pidi saama looduse 
poolt pakutavaga ja kindlasti olid olemas 
taimsed alternatiivid. Seega, erinevalt 
paljudest toiduajaloo käsitlustest ja 
pärimuskokaraamatutest ei keskendu 
see raamat loomsele toidule, vaid uurib 
taimi ja seeni, mida Põhjala inimesed on 
toiduks kasutanud. 
 Uurimistöö tulemusena ja autorite 
huvist lähtudes on sündinud hulk 
põnevaid pärimustoitude retsepte, mis 
sobivad kõigile, ka veganitele.
Tuleb aga rõhutada, et tegemist ei ole 
kaugeltki lihtsalt kokaraamatuga. Siin 
on ka palju inspireerivat lugemist 
rahvapärimusest, loodusest ja ajaloost. 
Kuna üks autoritest on folklorist, 
kannab see raamat endas rahvalaulude 
ja vanade uskumuste vaimu. Raamat on 
saanud isuäratav, põnev ja lisaks ka 
imeilus!
 Valikraamat on aga hoopis teisest 
„ooperist”. John le Carré rohkearvuliste 
austajate rõõmuks on temalt postuum-
selt ilmunud veel üks roman, mille 
viimistles tema kirjanikust poeg. Põnev 
on arutleda teemal, miks see suure-
pärane raamat autori eluajal avaldamata 
jäi. Põhjuseks võib olla romaani 
varasematest teistsugune alatoon, 
avameelsuse aste selles osas, mis 
puudutab autori isiklikku kogemust 
tööst luureorganites. Ilmselt ei kahelnud 
ta romaani kvaliteedis, vaid ainult selles, 
kas kõiki neid mõtteid võib ikka 
avaldada …

Ilusat, tarka ja rikkaliku 
raamatusaagiga sügist!
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TAIMSED 
PÄRIMUSTOIDUD
Anniina Ljokkoi, Liisa Kaski

Avastusretk vanade taimetoitude juurde toob välja põnevaid fakte 
rahva toitumisest läbi ajaloo. Kas teadsite, et taimsed piimad on 
iidvana leiutis? Soomes ja Eestis on joodud kaera- ja kanepipiima 
juba sadu aastaid ning rukkijahust on valmistatud hapurokka. Meie 
toidupärimuses on olemas ka kaerakile, kodune vaste kaerajogurtile, 
mida osatakse valmistada veel tänapäevalgi. Lõuna-Eestis on 
hinnatud kõrgelt kanepiseemneid ja nendest valmistatud kanepi-
tempi. Mitmeid roogasid on vanarahvas aga keetnud ja hautanud 
ubadest, hernestest ja läätsedest.
 Lisaks korilaste ürgsetele toitudele ja siinsele talupoja köögile 
tõstab raamat uhkelt lauale ka välismaised toidud, millel on kindel 
koht meie toidupärimuses, nagu riisipuder kuivatatud puuviljadega, 
piparkoogid eksootiliste maitseainetega ja mandlipüreesupp 
safraniga.
 Toiduainete päritolu ja kultuuriajalugu lahti harutavad artiklid 
tuletavad meelde, et nii sool kui ka kartul, meie igapäevased 
toiduained, on tegelikult võõra päritoluga. 
 Retseptide kõrval pakub raamat ka põnevat lugemist toidu-
kultuurist ja selle kujunemisest Eestis ja lähiümbruses.  
Olulise osa raamatust moodustavad Tuuli 
Mathiseni fotod, mis äratavad ellu toidud, mis 
on tänaseks juba unustuse hõlma vajunud.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Piret Kooli 
248 lk, kõva köide, 170 × 225 mm
KOOD 54766

KLUBIRAAMATIga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. september

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
27.90

ANNIINA LJOKKOI 
Soome tõlkija, aimekirjanik ja toitumisnõustaja.  
Sündinud 1984 Kesk-Soome maakonnas ja elanud Eestis 
alates 2007. aastast. Karjalast pärit perekonnanime on ta 
saanud oma Impilahtis sündinud vanaisalt.
 Eestis elades on Anniina tõlkinud soome keelde eesti 
kirjandust, õpetanud soome keelt ja toimetanud Eesti 
ingerisoomlaste ajakirja. Ta on nii soome kui ka eesti keeles 
kirjutanud mitmeid kokaraamatuid ning teatmikke. 
Viimati on eestikeelsena ilmunud kokaraamat „Väikeste 
veganite lemmiktoidud” (2019) ning koos Liis Sillaste-Toot-
siga Araabia maade taimseid toite tutvustav „Mitte ainult 
hummusest” (2018).

LIISA KASKI 
Soome folklorist, aimekirjanik ja tõlkija. Ta on spetsialiseeru-
nud vanema aja Läänemeresoome pärimusele. Sündinud 
1977. Elab Helsingis, kuid suved veedab Soome lääneosas 
asuval Pohjanmaal. Liisa perekonna juured viivad Karjalasse 
Säkkijärvele, Virolahtisse ja Viiburisse. Ta on külapagari 
tütretütretütar ning tema huvi toidukultuuri vastu algas 
juba lapsepõlves ema leivategu jälgides. 
 Tema sulest ilmunud teose „Myyttiset eläimet” (2019) 
valis Soome teadlaste öö aimekirjanduse žürii aasta 
aimeraamatuks (2020). Liisa toimetatud „Kalevala ja opas 
sen lukemiseen” (2015) pälvis kohe pärast ilmumist 
Karjala-teemalise aastaraamatu tiitli.
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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. september

Raamat kirjeldab läänemeresoomlaste toiduajalugu 
korilaste kiviajast kuni tänapäevani. Esile on tõstetud 
taimsed toidud, mis kuuluvad meie toidupärimusse. 
Küsimustele vastab üks autoritest ANNIINA LJOKKOI. 

Milline oli kummagi autori roll?
Meil Liisaga oli ühesugune ettekujutus, 
milline see raamat peab olema. Juba 
sisukorra koostamine oli haruldaselt 
innustav. Tööjaotus tekkis nii, et 
kuulasime oma sisemist kutset: valisime 
välja enda jaoks kõige huvitavamad 
teemad ja hakkasime kirjutama. 
Enamjaolt mäletame, kumb millise 
teksti kirjutas, aga kõik on toimetatud 
koos. Kõige suurem vahe on ilmselt 
selles, et Liisa on folklorist ja mina olen 
läbinud toitumisnõustaja koolituse. 
Samas oleme mõlemad filoloogid ja 
töötame ilukirjanduse tõlkijatena. Liisa 
soomendab vanakreeka kirjandust ja 
mina eesti kirjandust – meil on mõlemal 
akadeemiline taust ja lähenemis viis 
toiduajaloole ja pärimusele.
 Toimetades olime teineteise teksti-
dest sageli suures vaimustuses. Liisale 
oli minu kirja pandud Eesti toiduajalugu 
väga huvitav koos kõikide keskaegsete 
gurmeetoitudega. Tallinna ülemkihi 
kultuur oli keskajal Soome omast umbes 
sada aastat ees ja üllatas oma mitme-
kesisuse ja rahvusvahelisusega. Näiteks 
oli põnev avastada, et Tallinnas tehti 
juba keskajal mandlipiima ning paastu-
aegadel valmistati täistaimseid, safra-
niga maitsestatud roogasid. 
 Mina aga ei väsi imestamast, kui 
laiad teadmised Liisal on rahvapärimu-
sest, ajaloost, loodusest ja vanaaja 
inimeste maailmavaatest ja uskumus-
test. Folkloristina oskab ta tõlgendada 
vanu rahvalaule. Ta suudab väljendada 
oma mõtteid rikkas ja luulelises keeles. 
Tõlkijale ei olnud see sugugi lihtne 
väljakutse!
 Eestikeelse raamatuga olen mina 
rohkem tegelenud, sest elan siin ja 
kasutasin raamatu kirjutamisel ka Eesti 
allikaid. Toidud pildistati samuti Eestis 
Tallinna külje all fotograaf Tuuli 
Mathiseni kodus. Enne kui raamatut 
hakati tõlkima, toimetasin käsikirja 
eesti lugejat silmas pidades. Osalesin 
aktiivselt ka tõlkimisel. 

 
Kuidas jõudsite vanade taimetoitude 
juurde? 
Oleme ise olnud taimetoitlased juba 
teismeeast alates ning veganid üle 
kümne aasta. Nagu paljudele 

„Taimsed 
pärimustoidud”

Anniina Ljokkoi. Foto: Annika Metsla. Pildistatud Eesti Vabaõhumuuseumis.
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KLUBIRAAMAT
Milliseid müüte toiduajaloo kohta 
olete avastanud?
Kõige suurem müüt on, nagu tähenda-
nuks liha vana aja inimesele väga palju. 
Meil Põhjalas korratakse sageli usku-
must, et üle talve ei saa elada ilma 
lihata. Õigupoolest söödi liha enne  
20. sajandit väga vähe. Liha oli tähtis 
erinevatel pidupäevadel. Toiduks 
kasutati liha aasta lõikes siiski vähe. 
Kalorite, valgu ja teiste toitainete 
allikad olid peamiselt kaun-, tera- ja 
juurviljad. Üle talve aitasid elada 
kapsas, juurikad ja sibulad, sest need 
sisaldasid tervisele üliolulist C-vita-
miini. Tänapäeval tehakse sageli lihaga 
ühepajatoitu, palle ja kotlette. Algselt 
olid need taimetoidud. Ühepajatoitu 
hautati ubadega, kotlettide ja pallide 
eelkäijateks olid aga käkid, mida 
vormiti herne- ja oapudrust ning jahust.
 
Miks on vaja toiduajalugu ümber 
kirjutada ja taimseid pärimustoite 
esiplaanile tõsta?
Taimetoidu eelistamine on tulevikule 
mõeldes vältimatu. Et meie enda 
kohalik toidukultuur ei jääks tulevikus 
maailma suurte taimetoidukultuuride 
jalgu, on meil vaja ruttu päästa oma 
pärimusest see, mis on juba peaaegu 
unarusse vajunud. Meil on väga rikkalik 
taimetoidupärimus.
 Suvised kuumalained Euroopas, 
kuivusest tekkinud metsapõlengud ja 
samas ootamatud üleujutused üle 
maailma on väga konkreetsed märgid, 
mida kliimamuutus hakkab tähendama 
ka meile Eestis ja Soomes. Taimetoidul 
on teadlaste sõnul väiksem süsiniku-
jalajälg ning taimetoidu tootmine nõuab 
vähem ressursse ja pinnast võrreldes 
loomse toiduga, mille kasvatamiseks on 
vaja toota kõigepealt sööta. Taimetoitlu-
sel on lisaks palju tervise-eeliseid, nagu 
südame- ja veresoon konnahaiguste 
ennetamine. Vegantoidu jaoks ei ole vaja 
ühelgi loomal elada ja surra ainult 
inimeste toidu pärast.

Mis ühendab ja mis eristab Soome ja 
Eesti toidukultuuri? 
Eesti ja Soome toidukultuur paistavad 
esmapilgul erinevad, kuid lähemalt 
tutvudes leiab sealt palju sarnasusi. 
Mõlemal maal on rannikualadel 
mindud kiiremini üle paiksele põllu-
majandusele ja karjakasvatusele, samas 
kui metsarohkel sisemaal on söödud 
rohkem köögivilju ning seeni. Idapool-
setes piirkondades on säilinud rikkalik 
taimetoidukultuur tänu õigeusklike 
paastuaegadele. 
 Paljusid toite on söödud mõlemal 
maal, kuid mõnda neist tuntakse 
tänapäeval ainult ühes. Näiteks 
soomlaste rahvusroog mämm on väga 

veganitele, pakuvad meilegi huvi 
erinevad rikkad taimetoidukultuurid 
laias ilmas. Näiteks Liisa on kreeka 
keele tõlkijana reisinud Kreekas ja 
tutvunud Vahemere köögiga. Mina 
tutvusin mõni aasta tagasi Araabia 
maade toidukultuuriga, kui koostasin 
koos Liis Sillaste-Tootsiga kokaraamatu 
„Mitte ainult hummusest” (Hea Lugu 
2018). Head vegantoitu pakuvad ka 
mitmed Aasia toidu kultuurid. Kahjuks 
oleme siin Läänemere kallastel pidanud 
sageli leppima ainult kartuli ja 
hapukapsaga. Paraku ei osata siin 
pakkuda mitmekülgseid kohalikke 
taimetoite, aga loodan, et see muutub.
 Tutvusime Liisaga, kui toimetasime 
koos soomekeelset toiduajakirja Vegaia. 
Juhtusime ükskord vahetama mõtteid 
Karjala pirukate küpsetamise kohta ja 
saime aru, et meil mõlemal on sügav 
huvi toidukultuuri vastu. Sealt tekkis 
mõte koostada toiduraamat meie enda 
piirkonna kohaliku toidupärimusega.
 
Kas toiduajaloos miski üllatas teid?
Alustasime taustatööd mõttega, et äkki 
leiame toiduajaloost mõned vanad 
taimetoidu retseptid ja saame lisaks 
koostada ka uusi retsepte nendest 
taimedest, mida vanasti on korjatud ja 
kasvatatud. Meie üllatuseks hakkas 
vihjeid ja retsepte vanade taimetoitude 
kohta tulema aina rohkem ja rohkem. 
Avastasime maitsvaid roogasid, mida 
kunagi ammu valmistati täiesti taimsel 
kujul. Me ei pidanud ratast uuesti 
leiutama, vaid ainult tuhnima arhiivis 
ja viima vanades raamatutes leiduvad 
infokillukesed kokku. 
 Selgus, et liha ja lehmapiima 
üleküllus, mis iseloomustab paljusid 
tänapäeval tuntud pärimustoite, on 
pigem tööstusajastu nähtus. Inimestel 
on viimase 100–150 aasta jooksul olnud 
rohkem võimalusi tarbida loomseid 
toiduaineid. Nii on lisatud liha või 
lehmapiima iga pärimustoidu sisse. Kui 
aga minna veidi varasemasse aega, siis 
sealt vaatab vastu peamiselt taimetoidul 
põhinev menüü. Sellest kirjutasimegi 
oma raamatu. 20. sajandil kirja pandud 
toiduajalugu ja ka see, kuidas seda 
erinevates väljaannetes esitatakse, 
põhineb tegelikult paljudel müütidel ja 
valearusaamadel.

Liha ja lehmapiima 
üleküllus, mis 
iseloomustab paljusid 
tänapäeval tuntud 
pärimustoite, on pigem 
tööstusajastu nähtus.

vana toit, mida on valmistatud ka 
Eestis. Lõuna-Eestis endiselt au sees 
olevad kanepiseemned olid varem ka 
soomlastele tuntud toit. Tööstuseajastul 
taandus kanepikasvatus Soomest ja 
kanepiseemneid hakati vedama sisse 
Baltimaadest.
 Mõlemal maal on toidukultuur 
uuenenud nii ida kui ka lääne poolt sisse 
toodud mõjutustega. Naeri asemel on 
hakatud kasvatama kaalikat, siis kartulit. 
Põldoa kõrvale on tulnud hernes. 
Varasemalt tähtsa odra kõrvale tuli 
kõigepealt rukis, viimase saja aasta 
jooksul nisu. Kodutoodang on asendu-
nud tööstusliku toiduga. Eestlaste auks 
peab küll ütlema, et Eestis on paremini 
säilinud iidsed teadmised loodustaimede 
kasutamise kohta ja eestlased on aiamaa 
harijatena soomlastest palju tublimad.

Kuidas te ise Eestisse sattusite?
Tulin Eestisse 2007. aastal täiesti tavalise 
vahetustudengina. Olin alustanud eesti 
keele õppimist juba ülikoolis Soomes ja 
läksin Tartu ülikoolis otse kirjanduse 
loengutesse. Alguses oli eesmärk saada 
aru vähemalt sellest, millest räägitakse. 
Suurem eesmärk oli saada eesti kirjan-
duse tõlkijaks. Mul oli esimestel Eesti 
aastatel Tartus pidevalt tunne, et eesti 
keelest ja eluolust ei ole veel küllalt. 
Soome keele õpetaja töö andis võimaluse 
siia elama jääda. Järgnesid tõlketööd, 
sõbrad, veganite seltsi arengule kaasa- 
aitamine ja raamatute kirjutamine. Nüüd 
on mul kakskeelne laps, kes õpib 
esimeses klassis eesti koolis ja kellel on 
siin oma sõbrad. Praeguseks pole enam 
küsimus, kas mulle meeldib, vaid pigem 
ma ei oska enam ära minna. 
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METSIK PAJAROOG
Selles pajaroas hauduvad kõik metsaannid kenasti 
koos – seened ja pohlad, sarapuupõõsalt korjatud 
viljad ehk meie kodused metspähklid. Patta läheb 
ka metsikuid juurvilju meenutav pastinaak, mis 
maitseb umbes nagu kurekelluka ja angerpisti 
juuremügarad.

Speltanisu asendab selles toidus liiv-vareskaera, 
mis oli Läänemerel purjetanud viikingite oluline 
söögitaim ning millest hiljem tehti ka hädapärast 
leiba. Kõiki koostisaineid saab tänapäeval osta poest – 
isegi kadakamarju, mis asuvad maitseaineriiulil.

• 2 dl speltanisu tangu

• 5 dl vett

• soola

• 1 pastinaak (u 200 g)

• rasvainet praadimiseks

• 1 dl vett

• 1 dl sarapuupähkleid

• 2 dl kuivatatud metsaseeni, näiteks puravik, 
lehter-kukeseen, must-torbikseen

• murulauku

• 10 kadakamarja

• peotäis kuivatatud pohli või jõhvikaid 

• soola  
123

AIAST JA 
PEENRAMAALT

63

SÕÕRUMAALT JA 
MUINASPÕLLULT

11

SOOST, 
RANNALT JA 
METSAST

RETSEPTID

Sibulaleeme kaste 

Astelpalju-kasejook 

Naadisupp 

Nõgesega pasta 

Põdrakanepi tee 

Kanepijuust murakamoosiga 

Jõhvikakissell 

Savo mustikavorm 

Pohlakört ja lääge marjamämm 

Seenesoust 

Lahtine seenepirukas 

Metsik pajaroog 

RETSEPTID

Tatrapuder 

Haudenaerid 

Naerileivad 

Kruubipuder 

Kanepitemp 

Kanepijuust 

Saarestiku must leib 

Idandid 

Mämm 

Soolaoad 

Oapuder 

Oakäkid 

Kaerakiisel 

Kamakokteil 

RETSEPTID

Hernesupp 

Hernetamp 

Läätseleem 

Kaalikaleivad 

Kaalikavorm 

Kapsapirukas 

Hapukapsasupp 

Sügisene õunakook ja vanillikaste 

Talvine porgandisalat 

Loksutatud kurgid 

Vinegrett 

Hirsipuder 

Hirsipirukad 

• Ranna metsikud maitsed 

• Pähklisalus 

• Karumari, kuremari ja teised 
rabapärlid 

• Metsamarja ahvatlused 

• Leebe jaht

• Alepuu leekides 

• Naerimaa hoidja 

• Oder – teraviljadest vanim 

• Väekas kanepiseeme 

• Aganaleib, must leib, peenleib 

• Põlduba – argine liha 

• Kaerapiim ennevanasti

• Väiksed kaunad, suured supid 

• Kapsas, kaalikas ja sibul 
kannavad kevadesse 

• Taimeõli paastuks ja peoks 

• Kloostritest koduaedadesse 

• Porgand põske ei punnita 

• Hirss ja tatar – poetangud 
külakauplusest

Keeda speltat umbes pool tundi või nii nagu pakendil 
kirjas. Vala liigne vesi ära. 

Spelta küpsedes koori pastinaak ja lõika poole senti-
meetri paksusteks pulkadeks. 

Pruunista juurviljatükid rasvainega kas kastrulis 
või pannil. 

Keera kuumus maha ja vala potti vesi, marjad, seened 
ja terved pähklid – nii on süües ka hammastel tööd. 
Maitsesta. Hauta, kuni pastinaak ja seened on pehmed.
Kõige lõpuks sega pajaroa hulka spelta. Lisa peenestatud 
murulauk ja sega veel kord.

Sisukord
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KANEPI-
JUUST 
MURAKA-
MOOSIGA 
Kanepist valmistatud juust on 
nüüdisaegse koka vajadustest 
lähtuv versioon Lapimaalt 
pärit leibjuustust, mida on 
traditsiooniliselt söödud 
murakamoosiga. Juust saab 
oma viimase lihvi – kuldselt 
helkivad tumepruunid täpid – 
sütel küpsedes. Maitseoma-
dusi võimendab ka pannil 
praadimine.

• 150 g kanepijuustu (retsept lk 88),  
mis on tegemise käigus soolatud

• õli praadmiseks
• 1–2 dl kaera- või mandlikoort
• kaneeli
• suhkrut
• murakamoosi

Lõika juust umbes poole 
sentimeetri paksusteks viiludeks. 
Küpseta neid kummaltki poolt 
kuumal pannil õlis. Keera kuumus 
maha ja vala juustuviiludele 
koor peale. Puista üle kaneeli ja 
suhkruga.

Hauta juustu koores madalal 
kuumusel umbes veerand tundi. 
Serveeri murakamoosiga. 

Puista marjad ja suhkur 
vaheldumisi potti, lase mõni tund 
jahedas seista, kuni marjadest 
mahl eralduma hakkab.

Desinfitseeri purgid ja kaaned, 
keetes neid veega täidetud potis 
5 minutit. 

Kuumuta suhkru ja murakate 
segu aeglasel tulel keemiseni, 
lase seejärel potil vaikselt umbes 
pool tundi podiseda. Raputa potti 
aeg-ajalt, kuid ära moosi sega, 
kui soovid, et marjad tervena 
purki saavad. 

Riibu pinnale tõusnud vaht ära. 
Tõsta keedis kuumalt purkidesse, 
täida ääreni ning keera kaaned 
kohe peale.

MURAKAMOOS

• 500 g / umbes 1 liiter 
murakaid

• 250 g / 3–4 dl suhkrut

KLUBIRAAMAT

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Piret Kooli 
248 lk, kõva köide, 170 × 225 mm
KOOD 54766

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 

27.90

175

MERELT JA 
MERE TAGANT

RETSEPTID

Seenesilgusalat õliga 

Seenesilgusalat 
kaerahapukoorega 

Hapukurgid 

Hansalinna oaroog 

Keskaegne mandlikeedus 

Piparkoogid 

Kaerakäkid 

Kaneelirullid 

Ülepannikoogid 
maasikamoosiga 

Mulgi puder 

Mulgi korbid kartulitäidisega 

Kartulisalat 

Praetud Türgi oad 

Karjala pirukad 

Uue aja munavõie 

Riisipuder ja puuviljakissell 

Viiburi kringel

• Sool – maagiline aine 

• Keskaegne kasinus ja gurmee 

• Härra Tee ja Proua Kohvi 
sõitsid üle kuldse kahvli 

• Kartul kallutab pärimust 

• Armuõun, Türgi oad ja 
pinutagune 

• Riisipudru lõhn

• Ring saab täis
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VALIKRAAMAT

SILVERVIEW – VIIMANE SALADUS
John le Carré

Julian Lawndsley on loobunud tasuvast tööst rahandusmaailmas, et 
asuda väikeses mereäärses linnakeses raamatukauplust pidama. Õige 
pea sõbruneb ta Edwardiga, poola emigrandiga, kes on ehk pisut 
iseäralik, kuid sümpaatne, ülimalt haritud ja maailma näinud mees. 
Üheskoos hakatakse tegema plaane hoopis uutmoodi raamatupoe 
rajamiseks, kuid varsti tundub, et Edwardi plaanid ei piirdu ainult 
raamatuäriga. Kui tasapisi koguneb märke, mis annavad mõista, et 
vaikses linnakeses on teoksil enamat, kui esmapilgul paistab, peavad kõik 
tegelased endalt küsima: keda võib usaldada ja keda ei tohi reeta?
 „Silverview – viimane saladus” on John le Carré viimane romaan, mille 
lihvis avaldamisküpseks kirjaniku poeg Nick Cornwell.

„„Silverview” teeb midagi, mida ei ole teinud ükski teine le Carré 
romaan. See näitab, et Teenistus on killustatud, täis poliitilisi 
kildkondi, see ei kohtle alati hästi neid, keda peaks hindama, ei 
ole alati väga tõhus ega valvas, ja lõpptulemusena pole kindel, 
kas see suudab enda olemasolu õigustada.” – Nick Cornwell

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Allan Eichenbaum 
192 lk, pehme köide, 30 × 210 mm
KOOD 55602

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 

24.90

Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida.
Iga valikraamat annab ühe boonuspunkti.

NICK CORNWELLI JÄRELSÕNAST RAAMATULE:

Isa palus mult lubadust ja mina andsin selle: kui ta peaks surema nii, et 
tema laual on lõpetamata lugu, kas ma kirjutaksin selle lõpuni? Ma 
olin nõus. Ma ei kujuta ettegi, et ma oleksin keeldunud. Kirjaniku 

palve kirjanikule, isa palve pojale – kui mina ei saa jätkata, kas sa võtaksid 
tõrviku üle? Muidugi oled sa nõus. 
 Ja nii, vaadates ühel süngel Cornwalli ööl laiale mustale ookeanile, 
meenuski mulle „Silverview”. Ma ei olnud seda lugenud, aga ma teadsin, 
et see on olemas. See ei olnud lõpetamata, vaid ootel. Ümber töötatud ja 
uuesti ümber töötatud. Oli üks piir, mille isa tõmbas kindlamalt kui teised. 
Ta keeldus arutamast vananenud, kollaseks tõmbunud, kergelt narmenda-
vaid saladusi, mis puudutasid tema tööd luureteenistuses. Ta ei nimeta-
nud nimesid ega paljastanud isegi oma kõige lähedasematele ja usaldatu-
matele üksikasju ajast, mil ta töötas salateenistuses. Ma ei tea tema sellest 
eluperioodist midagi, mida ei saaks lugeda trükituna kogu maailm. Kuigi 
ta lahkus salaluurest juba kuuekümnendatel, jäi ta oma lubadustele ja 
iseendale truuks. Kui üldse oli midagi, mis teda sügavalt solvas, siis olid 
selleks vihjed, mida mõnikord tegid kõrgemad võimukandjad tänapäeva 
kogukonnast, mida isa kogupaugud luuretöö politiseerimise vastu olid 
räsinud, justkui oleks ta kas teo või tegematajätmisega reetnud oma 
endised kolleegid. Seda ta ei teinud ning paljude aastate jooksul ilmusid 
nad raamatupoodides ja külatänavatel vaikselt, kuid järjekindlalt tema 
kõrvale – juhuslikud kohtumised, mis kestsid täpselt nii kaua, et nad said 
isale teada anda, et teavad seda.
 Kuid „Silverview” teeb midagi, mida ei ole teinud ükski teine le Carre 
romaan. See näitab Teenistust killustatuna, täis poliitilisi kildkondi, see ei 
kohtle alati hästi neid, keda peaks hindama, ei ole alati väga tõhus ega 
valvas, ja lõpptulemusena pole kindel, kas see suudab enda olemasolu 
õigustada. „Silverview’s” on Inglismaa spioonid, nagu paljud meist, 
kaotanud kindla teadmise, mida meie riik tähendab ja mida tähendame 
endale me ise. Nagu Karlaga „Smiley meeskonnas”, nii on siin meie oma 
poolega: teenistuse inimlikkus ei ole ülesande kõrgusel – ja see tekitab 
küsimuse, kas ülesanne on oma hinda väärt.
 Mina arvan, et isa ei suutnud end sundida seda valjusti välja ütlema.
Arvan, et ta kirjutas imepärase raamatu, aga kui ta seda vaatas, avastas ta, 
et tõed selles on liiga valusad, ja mida enam ta selle kallal töötas, mida 
enam ta seda lihvis, seda selgemaks see sai – ja nüüd on tulemus siin.

Minule meeldis see raamat väga. 

See koosneb justkui eraldi kil-

lukestest, mis annavad raamatu 

lõpuks kokku keerulise ja natuke 

nukra pildi poolhullumeelsest 

maailmast, kus inimlikkus, ausus 

ja usaldus pole küll kadunud, 

kuid nende hind võib olla ränk. Le 

Carré on erudeeritud ja keeru-

kas, tema raamatus on, nagu ikka, 

palju eri tasandeid ja tegelik, 

kogu maailma mõjutav tegevus 

toimub kusagil igapäevase pealis-

pinna all.

Allan Eichenbaum,  

raamatu tõlkija

PRESIDENT OBAMA SOOVITAB!
USA endine president Barack 

Obama jagab sotsiaalmeedias sageli 
lugemissoovitusi. Kokkuvõttes kõige 
parematest raamatutest, mida ta sel 
aastal lugenud on, leidub ka värskelt 
eestindatud John le Carre viimane, 

postuumselt ilmunud 
roman „Silverview – 

viimane saladus”.
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TERVIS

33 LIITRIT PISARAID 
ehk Mida võiks teada sülje, higi ja muude 
kehaeritiste kohta
Ulf Ellervik

KEHAERITIS – üks koledaima tähendusega sõnu, mis olemas on. Viitab 
millelegi ebameeldivale, millel on küll pistmist kehaga, kuid kokku 
puutuda sellega eriti ei tahaks. Kuidas on lood sülje, kõrvavaigu, 
kõõma, pisarate ja limaga? Rinnapiima, tupesekreedi ja seemne-
vedelikuga? Miks meil need on ja sellisel hulgal? Iga eritis täidab keha 
eluspüsimisel tähtsat ülesannet. On aeg neid tundma õppida. 
Bioorgaanilise keemia professor Ulf  Ellervik räägib kehavedelike 
salajasest keemiast ühtaegu nii informatiivselt kui ka avameelselt.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Heidi Saar 
184 lk, kõva köide 
150 × 230 mm
KOOD 54810

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 

22.90

Kohustuslik lugemine 
kõigile uudishimulikele!

SISUKORD

1. SÜLG 

• Üsna lahja vedelik •  
Ila ja sülg • Hea maitse 
•  Hambapesu • Halb 
hingeõhk 

2. KÕRVAVAIK  

Kibe kollane kleepjas ollus 
•  Kõrvaorgid, vatitikud 
ja vaigukorgieemaldid •  
Hiiglaslikud vaigukorgid  

3. RASU 

Rasvased juuksed 
ja rasune nahk • 
Vulkaanisuurused 
vistrikud • Valged helbed 
tumedal riietusel •  
Šampoon, palsam ja seep 

4. PISARAD 

Reflektoorsed pisarad • 

Emotsioonipisarad • 

Krokodillipisarad 

5. HIGI 

Higine laup • Higised jalad 
• Higised kaenlaalused • 
Erutusest higistamine 

6. TATT JA LIMA 

Külmetus • Lima •  
Lurisevad ja kinnised 
ninad • Allergia • 

Ninaverejooks • Tervist! 
•  Kurguvalu • Hingamine 
• Köha 

7. RINNAPIIM  

Imetamine • 
Rammus kraam •  
Rinnapiimaasendajad • 
Kuidas maitseb? 

8. TUPEERITIS  

Seks • Pritsivad orgasmid 
• Viljastumine • Sobivalt 
hapu • Kopuliinid •

9. SEEMNEVEDELIK  

Neli sekundit – imeline 
on üürike • Raske hetk • 
Kuidas lõhna järgi õige 
leida 

ULF ELLERVIK on Rootsi Lundi Ülikooli bio-
orgaanilise keemia professor. Ta uurib vähiravi-
meid, jagab keemiateadmisi ning vastab koos 
muude erialade teadlastega küsimustele popu-
laarses Rootsi telesaates „Fraga Lund”, kus 
igapäevaelu nähtusi selgitatakse populaarteadus-
likus vormis.
 2018. aastal valiti Ellervik Rootsi Kuningliku 
Teaduste Akadeemia liikmeks.

 Seni on tema sulest ilmunud seitse  
aimeraamatut, millest ühe temaatika lahkab 
keemia abil toime pandud kuritegusid ja seda, 
mis saab elusorganismidest pärast surma, teine 
aga vaatleb keemia helgemat poolt: tundeid 
ja armastust. Kolmas raamat selgitab, kuidas 
tänu keemiale ja meditsiinile on saavutatud 
inimese üha pikem eluiga, neljandas on ta aga 
ette võtnud ajaloorännakud, mille abil tutvustab 
lugejale inimese kui liigi tekke eeldusi ja 
evolutsioonilist arengut. 
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ILUKIRJANDUS 

Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 

    

 

Kruusaga kaetud sissesõidutee, mida ääristavad palmid, 
viib suure helekollase häärberi juurde. Bella ei unusta iialgi 
vaikust, kui raske tammepuust uks avanes ja nad esimest 
korda jahedas marmorfuajees seisid. See oli tema unistus. 
Ja sellest sai tema kätetöö -  HOTELL PORTOFINO.
 Sellest esimesest suvest sõltus palju. See pidi olema 
seiklus, aga ka uus algus ning võimalus unustada sõda ja 
kõik perekond Ainsworthi tabanud õudused.
 Kuid olukord Itaalias on keeruline: võimule on tulnud 
Mussolini ja pead tõstnud mustsärklased. Lisaks tekib tüli 
kohaliku korrumpeerunud linnaametnikuga ja ka hotelli 
külalised pole oma nõudmistes tagasihoidlikud.

Raamatu põhjal on 2022. aasta valminud Inglise–Itaalia 
ühistööna samanimeline telesari.

Österlenis ilusas Gislövshammaris ostjatele uut maja näidanud 
maakler Jessie Anderson leitakse surnuna. 
 Peagi haaratakse uurimisse ka järsk ja veidi kohmakas 
komissar Peter Vinston, ehkki tegelikult on ta sealkandis üksnes 
puhkusel. Ta saab abiliseks kogenematu, ent ambitsioonika 
ja terase kohaliku konstaabli Tove Espingi. Kolleegid käivad 
teineteisele närvidele, kuid tõe väljaselgitamise käigus areneb 
nende vahel omamoodi vastumeelne sõprus.
 Paistab, nagu oleks Gislövshammari uhket maja algusest 
peale saatnud ebaõnn. Politseinikud märkavad peagi, et küla-
elanike suhtumine luksusvillasse on väga erinev, nad ei saa 
kuidagi lahti tundest, et kõik varjavad midagi. Skåne tasandiku 
idülliliste külade hekkide taga luurab mõrvar.
*
„Maakleri surm” on esimene osa Anders de la Motte ja Måns Nils-
soni uuest krimiromaanide sarjast. 

Poppy on iseseisev ja seiklushimuline neiu, kes ei talu rutiini ja 
ihkab maailmas ringi rännata. Alex seevastu on rahuliku loomuga 
noormees, kes eelistab seikluste asemel kodus raamatuid 
lugeda ja akadeemiliseks karjääriks valmistuda. Nad kohtuvad 
Chicago ülikooli tutvumisnädalal ja kuigi nende tutvuse algus on 
konarlik, hakkab nende vahel tasapisi kujunema tõeline sõprus.
Kümne aasta jooksul võtavad Poppy ja Alex igal suvel koos ette 
mõne imelise reisi. Pärast suvereisi Horvaatiasse aga katkeb 
nende sõprus ootamatult. Möödub kaks aastat. Poppy ei ole 
tööalasele edule vaatamata eriti õnnelik. Ta kutsub oma endise 
parima sõbra taas reisile, millega Alex imekombel ka nõusse 
jääb. Kas nad aga suudavad kadunud usaldust ja täiuslikku 
sõprust taastada ning millised on nende tegelikud ootused 
teineteisele, sellele peab vastuse andma eesootav reis Palm 
Springsi.

MEIE 
SUVEREISID
Emily Henry

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiia Krass 
336 lk , kõva köide 
Sari „Varraku ajaviiteromaan” 
145 × 203 mm

KOOD 55558
TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.90

HOTELL 
PORTOFINO*
J . P. O´Connell

MAAKLERI 
SURM
Österleni mõrvad 1
Anders de la 
Motte, Måns 
Nilsson

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadri Papp 
344 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 55619

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

Miski ei ennusta Sabrinale kunstnikukarjääri. Kasvades 
ebakindla ema hoole all kasinates tingimustes, pole tema 
tulevikuväljavaated kuigi helged. Seda päevani, mil ta 
kooli ekskursioonil Rodini muuseumi avastab oma kutsu-
muse: pühendada oma elu kunstile. Ent üsna varsti hak-
kavad noore naise sihte mõjutama armuelu raputused ja 
vältimatuna näiv ökoloogiline allakäik.
 Tänapäevase kunstniku silme läbi küsib Katrina Kalda 
kunsti rolli järele maailmas, mis on sattunud kriisi. Tunde-
küllast romaani kannab autorile omane kindel, täpne ja 
harmooniline kirjutamislaad.
 Katrina Kalda on sündinud 1980. aastal Tallinnas ja 
elab alates 10. eluaastast Prantsusmaal. Ta on õppinud 
Lyoni École Normale Supérieure’is kirjandust ja õpetanud 
Toursi ülikoolis. Tema sulest on ilmunud kolm romaani 
ning ta on pälvinud mitmeid kirjandusauhindu.

METSIKU 
MAAILMA 
MELAN-
HOOLIA
Katrina Kalda

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Anti Saar 
248 lk, kõva köide 
130 × 200 mm

KOOD 55589

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

21.90

Kirjastus Tänapäev 
Tõlkinud Ülle Jälle 
376 lk, pehme köide 
143 × 215 mm

KOOD 172544
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LASTELE

RAAMAT, MIS TÕEPOOLEST 
EI TAHTNUD, ET TEDA 
LOETAKS
David Sundin

HOIATUS!
See raamat ei taha TÕEPOOLEST, 
et teda loetaks.
 Tahad lugeda imenunnut väi-
kest raamatut – võta mõni teine!
See raamat hammustab, tembu-
tab ja lollitab.
 Aga … kui raamatut kenasti 
ja ettevaatlikult patsutad, siis 
õnnestub seda lugeda. See muu-
tub imeliseks, elavaks, jonnakaks 
ja suisa maagiliseks pildiraama-
tuks, mille autoriks on väike nalja-
kas härra David Sundin.
 Kas tekkis juba huvi raamatut 
lugema hakata?
 Ei!
 Suurepärane.

HARRY POTTER JA 
FÖÖNIKSI ORDU
J.K. Rowling
Harryt ootab ees viies kooliaasta. 
Ta teab, et Voldemort on tagasi 
tulnud, ja kardab, et kohe algavad 
tema hirmuteod. Teadmatus 
muutub väljakannatamatuks, 
sest ka Roni ja Hermione kirjad 
on vihaleajavalt tühjad. Harry on 
valmis juba onu ja tädi majast 
põgenema, kuid siis satub ta 
mugude turvalisel tänaval vasta-
misi dementoritega ja ootama-
tud sündmused haaravad teda 
järjekordselt kaasa …
 Raamatut kaunistab Harry 
Potteri raamatusarja kaanekujun-
duse konkursi võidutöö HANNA 
SÄREKANNOlt, mille eesmärgiks 
oli luua raamatusarjale uued 
kodumaised kujundused.

    

KITSETALL, KES OSKAS  
LUGEDA KÜMNENI
Alf Prøysen

Lastele vanuses 3–6
Väike kitsetall on numbrid selgeks õppinud ja asub loendama loomi, keda 
oma teel kohtab. Numbrite lugemine tekitab omajagu tülinat ja segadust, 
kuid siis juhtub midagi, mis kõik loomad ohtu seab. Peagi selgub, et numbrite 
tundmisest võib ka kasu olla.
*
Norra armastatud lastekirjaniku Alf Prøyseni (1914–1970) nutika kitsetallega 
on lapsed juba mitmeid põlvi õppinud numbreid lugema. Nüüd Hans Jørgen 
Sandnesi vaimustavate piltidega uues kuues.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kai-Mai Aja 
32 lk, kõva köide, 205 × 225 mm

KOOD 55572

VÄIKE VETEVAIM
Otfried Preussler

Lastele vanuses 6–10
Ühel päeval sünnib veskijärve vetevaimuperre roheliste juustega poiss, kel on 
ujunahad varvaste vahel. Kalasoomustest pükste ja punase lottmütsiga rõõmus 
ja uudishimulik väike vetevaim avastab koos isa ja karpkala Cyprinusega veealust 
maailma. Peagi söandab ta nina ka veest välja pista ja inimeste veidra maailmaga 
tutvust teha. Iga päev toob lustlikule vetevaimule kaasa uusi sõpru, seiklusi ja nii 
mõnegi õppetunni. Kuni ühel päeval katab veskijärve jääkaas ja väike vetevaim 
peab pikka talveunne jääma …
*
Otfried Preussler (1923–2013) oli tunnustatud saksa lastekirjanik. Tema esimene 
lasteraamat „Väike vetevaim” ilmus 1956. aastal ja pälvis Saksa noorsookirjanduse 
eriauhinna teksti ja illustratsioonide eest. Ühtekokku on ta kirjutanud 35 raama-
tut, neist tuntumad on „Krabat”, „Röövel Hotzenplotz”, „Röövel Hotzenplotzi 
uued seiklused”, „Röövel Hotzenplotz ja kuurakett” ja „Väike nõid”, mille põhjal 
on Eestis tehtud ka tore telelavastus.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Õie Ristioja 
112 lk, kõva köide, 170 × 240 mm

KOOD 55565

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
14.90

KLUBIHIND

11.90

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kaisa Kaer, 
Krista Kaer 
824 lk, kõva köide 
145 × 203 mm

KOOD 55626

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadri Papp 
32 lk, kõva köide 
195 × 240 mm

KOOD 55442 KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
20.90



12 SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

MITMESUGUST

Selle lk raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 

NUTIKA PERENAISE 
KOKARAAMAT
Lia Virkus, Pille Enden

Raamatust leiad nii argiseid toite kui 
ka selliseid, mida külalistele pakkuda. 
Ahjuroog killukese liha ja ohtra 
köögiviljaga, pasta mitmel moel, wok- 
toidud, kartuli-hakklihavorm – kõik 
need lihtsad road pakuvad vaheldust 
igapäevases menüüs. Kogumikust leiad 
220 inspireeriva fotoga varustatud 
retsepti, mille on autorid oma perede 
peal läbi proovinud. Raamatust leiad ka 
nippe ja soovitusi, kuidas pere toitmist 
säästlikult planeerida.

Kirjastus Hea Lugu 
320 lk, pehme köide 
170 × 240 mm

KOOD 601280

JUSSIKESE NUPUVIHIK
5-8-aastastele
Piia Maiste
Mitu põlvkonda lapsi on õppinud lugema 
raamatu „Jussikese seitse sõpra” abil.
Nüüd pakub Jussike võimalust ka 
nuputada. Uus nupuvihik pakub 
arvutamist, ühendamist, joonistamist, 
värvimist, järjekorda seadmist, õige 
varju otsimist, ristsõna lahendamist 
ja muud, mis koolieelikutele meeldib. 
Jussikese nupuvihik arendab lapsi, olles 
samas ka mõnus meelelahutus. Sisaldab 
üldharivaid, lapsi arendavaid teemasid.

Kirjastus Nuti Grupp 
36 lk, pehme köide, 210 × 298 mm

KOOD 780237

KULLAKOTI KAMP
Jaan Rannap
Kui Voldemari vanemad suveks 
Soomesse sõidavad ja poiss ise 
vastumeelselt maha jääb, ei ole tal 
veel aimugi, kui tegus ja seiklusrohke 
saab olema eesootav suvi maal 
vanaema ja vanavanaema juures – 
päris oma majakese kordategemine, 
uued sõbrad ja matkamine metsas, 
igal sammul saatjaiks vanad lood ja 
legendid, sealhulgas jutt kohaliku 
talumehe peidetud varandusest, mis 
ahvatleb lapsedki aardejahile.

Kirjastus Tänapäev 
128 lk, kõva köide, 143 × 215 mm

KOOD 172551

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

3.90

TAVAHIND 
4.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
21.90

AIANIPPE IGAKS AASTAAJAKS
Rohenäpu aiatööde kalender
Margit Aedla

Aed nõuab tähelepanu terve aasta ja 
tarvilikke töid jagub igasse kuusse. Et 
midagi olulist ei ununeks, oleme sellesse 
raamatusse koondanud olulisemad 
aiatööd aasta ringi. Raamatu muudab 
eriliseks, et saad ka ise selle täiendamisel 
kaasa lüüa, tehes siia olulisi märkmeid: 
mida soovid külvata ja millal panid 
seemned mulda, milliseid puid või 
põõsaid plaanid istutada, mis õnnestus 
ja mis läks sel hooajal viltu. 

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad 
232 lk, pehme köide 
170 × 225 mm

KOOD 694503

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
24.90

RODODENDRONID JA 
AEDHORTENSIAD
Mihkel Saar, Piret Veigel, Raili Kers

Juhtnööre rodoaia rajamiseks ja rodode 
kasvatamiseks annavad uhke rodoaia 
ja omanimelise puukooli omanik 
Mihkel Saar ning ajakirja Kodu & Aed 
endine peatoimetaja Piret Veigel. 
Aedhortensiate rikkalikku valikut meie 
puukoolides ja aianduskeskustes 
tutvustab Võiste Puukooli perenaine 
Raili Kers, kes annab ka ülevaate kaunite 
õitsejate headest omadustest ja 
vajadustest ning sellestki, kuidas taimed 
saavad oma suurimat ilu näidata.

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad 
144 lk, kõva köide 
170 × 240 mm

KOOD 694435

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
23.90

KÕIKSUSE LÜHIM 
LÜHIAJALUGU
Imeline raamat peaaegu kõigest
Bill Bryson
Kuidas me jõudsime mitte millestki 
millenigi? Kas Maad on võimalik 
kaaluda? Mis toimub universumi äärel? 
See raamat on ülipopulaarse raamatu 
„Kõiksuse lühiajalugu. Teekond Suurest 
Paugust Inimeseni” noortele lugejatele 
kohandatud versioon, kus värvilistel 
joonistustel esinevad dinosaurused, 
maavärinad, aatomid ja palju muud. 
Selles erakordses raamatus avame aja, 
ruumi ja meie planeedi elu saladused.

Kirjastus Pegasus 
Tõlkinud Sirje Keevallik 
170 lk, kõva köide, 228 × 297 mm

KOOD 161401

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
24.90
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MITMESUGUST

PEAASI, ET OLEKS KIRGE!
Ellen Kilgas
Tõnu Kilgas oli mees, kes kandis alati 
välja fraki ja viimseni lihvitud soengu. 
Ta oli mees, kes võis niita vikatiga 
päikese kuumuses muru, praadida 
triikraual muna, parandada katust ja 
keeta moosi. See raamat on südamlik 
ja värvikas ülevaade ühest humoorikast 
ja tembutavast poisiklutist, noorest 
kirglikust muusikust ja artistist, 
romantilisest, töökast ja andekast 
mehest ning tema edust ja eksimustest. 

Kirjastus Ideevedur 
240 lk, kõva köide 
170 × 240 mm

KOOD 412923

KUIDAS KASVATADA 
TÜDRUKUID, KES ENDALE 
MEELDIVAD
Christopher Scanlon, Kasey Edwards
Kui sul õnnestub kasvatada tüdruk, kes 
endale meeldib, tuleb kõik muu lihtsalt. 
Ta pürgib paremuse poole, sest usub 
enda võimetesse ning on piisavalt enese-
kindel, et tagasilöökidest üle saada. Ta 
hoolitseb enda füüsilise ja vaimse tervise 
eest. Ta loob eluterveid suhteid, sest ei 
lepi vähemaga. Ta on rõõmsameelne 
ja tunneb end turvaliselt, kuna teab, et 
tema parim sõber ja usaldusväärseim 
liitlane on tema ise.

Kirjastus Rahva Raamat 
269 lk, kõva köide 
135 × 190 mm

KOOD 141205

ÄRA MURETSE, OLE RÕÕMUS
Lapse teejuht ärevusest 
ülesaamiseks
Poppy O'Neill
Kas su laps tundub asjade üle liiga 
palju muretsevat? On tal sageli 
kõhuvalud või kaldub ta olema kergesti 
ärrituv või on endassetõmbunud? 
See raamat on praktiline teejuht, mis 
ühendab kognitiiv-käitumuslikud 
teraapiameetodid, mida kasutavad 
lastepsühholoogid, ning lihtsad lapsele 
jõukohased tegevused, et aidata 
tal ärevusest üle saada. Raamat on 
mõeldud lastele vanuses 7–11 aastat, 
sest nende elus on sel ajal palju 
muutusi.

Kirjastus Tammerraamat 
Tõlkinud Eve Rütel 
140 lk, kõva köide, 158 × 205 mm

KOOD 681275

GUNNAR AARMA
Täiesti vaba mees
Koostaja Ivar Tröner
Selle raamatu lehekülgedelt õhkub 
meelekindlust, rõõmsameelsust ja 
armastust. Raamatust leiate teadjamehe, 
ravitseja ja filosoofi Gunnar Aarma 
mõtete kõrval tema abikaasa Heljo 
mälestusi, mis ilmuvad esmakordselt, ja 
Jaak Lõhmuse eluloointervjuu Gunnar 
Aarmaga. Esmakordselt on avaldatud ka 
Aarmate perekonna kirjavahetus ajast, 
mil nad olid Siberis sundasumisel. Siin 
leiduvad ka seni avaldamata unikaalsed 
fotod ja dokumendid. 

Kirjastus SE&JS 
328 lk, kõva köide 
145 × 210 mm

KOOD 980309

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

37.90

TAVAHIND 
44.90

SIDEME LOOMISE KUNST
Neli võimalust inimeste lugemiseks
Emily Alison, Laurence Alison
Keerulisi isiksusi ja situatsioone pole 
võimalik vältida. Ükskõik, kas üritame 
kokkuleppele jõuda naabriga aia 
parandamise suhtes või ülemusega 
palga tõstmises, vaidlused ja 
vastasseis kipuvad olema vältimatud. 
Kohtupsühholoogidest autorid on 
spetsialiseerunud kõige keerukamatele 
suhtlusolukordadele ning on välja 
töötanud värske ja ainulaadse 
suhtlusmudeli, mis aitab igaühel 
parandada ja laiendada suhtlusoskuste 
repertuaari.

Kirjastus Tänapäev 
Tõlkinud Sash Veelma 
336 lk, pehme köide, 143 × 215 mm

KOOD 172414

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
26.90

KUIDAS MUUTA LÄHISUHETE 
MUSTREID?
Toimetulek viha ja teiste 
negatiivsete tunnetega
Harriet Lerner 
Iga inimene kogeb oma elus teatud 
suhte mustreid ja uskumusi, mis ei lase tal 
suhteid täisväärtuslikult kogeda. Nende 
mustrite muutmine saab aga alguse 
sellest, kui osata neid teadlikult mär-
gata ja mõista. Põnevas ja asjatundlikus 
raamatus õpetab autor, kuidas ära tunda 
viha tõelisi allikaid ning kasutada seda kui 
tööriista püsivate muudatuste tekitami-
seks. See raamat aitab lugejal pöörata 
oma viha ülesehitavaks jõuks.

Kirjastus Pilgrim 
Tõlkinud Ly Seppel-Ehin 
296 lk, pehme köide, 130 × 200 mm

KOOD 680124

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
16.90

Selle lk raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
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RAAMATUKLUBI RISTSÕNA
1. Eripakkumises on „... käsiraamat“.
2. Prantsuse keeles kirjutav Eestis sündinud 

kirjanik.
3. Teadjamees, ravitseja ja filosoof ... Aarma.
4. Kas teadsite, et meie esivanemad kasutasid 

lehmapiima asemel ka ... 
5. Autor, kelle sulest on ilmunud sellised 

lastekirjanduse klassikud nagu „Röövel 
Hotzenplotz ja „Väike nõid“.

6. Esimene osa Anders de la Motte ja  
Måns NilssonI uuest krimiromaanide  
sarjast.

7. Armastatud eesti artist, kelle elulugu on 
värskelt ilmunud.

8. Üks klubiraamatu autoritest on tõlkija ja 
toitumisnõustaja, teine ... 

9. John le Carré viimase romaani lihvis 
avaldamisküpseks kirjaniku poeg ... 

10. Kehavedelike salajasest keemiast kirjutab 
professor ... 

11.  „... nupuvihik“ pakub lastele arvutamist, 
ühendamist, joonistamist, värvimist ja muudki. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 22. septembriks õige lahenduse saatnute vahel loosime välja ühe Varraku raamatu võitja vabal valikul. Märgi vastus (värvilisel 
real) kupongile või saada aadressil raamatuklubi@serk.ee koos oma nime ja kliendinumbriga. Kõik vastused leiad ajakirjast.  

 Raamatuklubi augusti ristsõna õige lahendus oli „ilus igatsus“. Augusti ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel 
kingiraamatu valida Aino Gross Tallinnast. Õnnitleme!

SOODUSPAKKUMISED

KAHANEVA VALGUSE 
AEGU
Eugen Ruge

336 lk, kõva köide

KOOD 44538

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
23.90

LÕÕMAV MAAILM
Siri Hustvedt

408 lk, kõva köide

KOOD 45061

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
27.00

MINU GENIAALNE 
SÕBRANNA
Napoli-romaanide sarja I osa
Elena Ferrante

272 lk, pehme köide

KOOD 39008

LUGU UUEST 
PEREKONNANIMEST
Napoli-romaanide sarja II osa
Elena Ferrante

398 lk, kõva köide

KOOD 45092

LUGU SELLEST, KES 
LÄHEB, JA SELLEST, 
KES JÄÄB
Napoli-romaanide sarja III osa
Elena Ferrante

344 lk, pehme köide

KOOD 49359

LUGU KADUNUD 
LAPSEST
Napoli-romaanide sarja IV osa
Elena Ferrante

400 lk, pehme köide

KOOD 51833

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
23.90

KÕIK, MIDA MA  
EI MÄLETA
Jonas Hassen Khemiri

264 lk, kõva köide

KOOD 40349

KATK JA KOOLERA
Patrick Deville

192 lk, kõva köide

KOOD 48727

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
18.90
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➊ Suure Eesti Raamatuklubi liikmed saavad posti teel tasuta 
Klubiajakirja, milles olevad pakkumised kehtivad kuu lõikes. 

➋ Klubiraamat. Igas kuus on valitud Klubiraamatuks värskelt 
ilmunud tarbe- või ilukirjandusteos, mida Klubiajakirjas põhjaliku-
malt tutvustatakse ja mis on jaehinnast vähemalt 30% soodsam.  
Iga Klubiraamatu ost annab ühe Boonuspunkti ja vabastab  
paki Postikulust, kui tellid selle pakiautomaati.

➌ Kui Sa Klubiraamatut jooksval kuul ei soovi, tuleb sellest teada 
anda enne 22. kuupäeva. Oma loobumise saad vormistada 
järgmistes kanalites: 
◗  Klubi kodulehel https://varrak.ee/raamatuklubi/ 

klubiraamatust-arautlemine/
◗  Telefonil 6460218, E-R 09.00-17.00
◗  E-kirjaga aadressil raamatuklubi@serk.ee lisades kindlasti  

oma nime, klubiliikme numbri või telefoni
◗  SMS-sõnumiga: numbrile 15977: SERK (tühik) klubiliikme number 

(tühik) klubiraamatu kood. SMSi hind on 0.19 eurot
◗  Täites ja postitades Klubiajakirja tagakaanel oleva kupongi.

Loobumata jätmist käsitleme tellimusena ja Klubiraamat  
saadetakse välja.

➍ Valikraamat. Klubiajakirjas tutvustatakse põhjalikumalt ka 
Valikraamatut. Iga Valikraamatu ost annab samuti ühe boonus-
punkti ning vabastab paki postikulust, kui tellid raamatu paki- 
automaati. Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi 
korral tellida.

➎ Boonuspunktid. Boonuspunkte saad kasutada rahana  
(1 boonus punkt = 1 euro, kuni 10 boonuspunkti tellimuse kohta). 
Boonus punktide kasutamise soovist tuleb teada anda kohe 
tellimust tehes.

➏ Postikulu. Pakiautomaati tellides on ilma postikuluta kõik pakid, 
milles sisaldub Klubiraamat või Valikraamat ja kõik pakid,  
mille hind on vähemalt 30 eurot. Muudel juhtudel on postikulu  
2.90 eurot tellimuse kohta. Kulleriga tellides lisandub postikulu 
4.80 eurot igal juhul, välja arvatud, kui tellimuse väärtus on 
vähemalt 30 eurot. 

➐ Tähtaegunud arved. Raamatuklubi jätab endale õiguse nõuda 
Klubiliikmelt arve tasumisega viivitamise korral viivist vastavalt 
Võlaõigusseadusele. 

➑ Tagastused. Saadetud paki väljavõtmata jätmine loetakse 
tagastuseks. Klubil on õigus esitada arveid tagastatud raamatute 
postikulu eest summas 5 eurot ühe tagastatud paki kohta.

➒ Kui oled andnud meile oma e-posti aadressi, informeerime  
Sind meili teel käesoleva kuu pakkumistest Raamatuklubis ja 
tuletame meelde Klubiraamatust äraütlemise tähtaega. Juhul,  
kui soovid e-kirjadest loobuda, saad seda teha e-kirja lõpus  
oleval meili-aadressil. 

Reeglite täielikku versiooni vaata  
www.varrak.ee/raamatuklubi/klubireeglid 

TALLINNAS: 
Rävala maja, Rävala pst 6
E–R 11.00–18.30 
Nõmme Raamat, Jaama 1
E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–16.00

TARTUS:
Raamatukauplus  
Krisostomus  
Raekoja plats 11
E-R 10.00-18.00

RAAMATUKLUBI 
TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID
ÄRA  

UNUSTA!
Viimane  

äraütlemise päev on  
22. september

VALI LÄHETUSVIISIKS PAKIAUTOMAAT!
Pakiautomaati tellides on ilma postikuluta kõik pakid, 
milles sisaldub klubiraamat või valikraamat ja pakid 
väärtusega alates 30 eurot.
 Muuda lähetusviis ise kodulehel või võta ühendust 
klienditeenindusega.
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EESTI RAVIMTAIMED 2
Ain Raal, Kristel Vilbaste
Lugudes 40 Eesti ravimtaimest, 
mille hulgas mõned on väga 
mürgised, saame teada, mis 
nimesid taim kannab ja kuidas 
rahvas on neid vanasti ravimisel 
kasutanud. Paljud raviretseptid 
on õige vanad. Põhjalikult 
on tutvustatud iga taime 
nüüdisaegset tõenduspõhist 
kasutusviisi, droogi keemilist 
koostist ja toimeid, kogumist, 
kuivatamist ja säilitamist. 
Tarvitamisõpetused tuginevad 
uusimatele teadusuuringutele.

Kirjastus Varrak 
224 lk, kõva köide 
160 × 210 mm
KOOD 47638

 
ERIPAKKUMINE

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
20.90

KÜPSETAJA 
KÄSIRAAMAT
Eva Pärtel
Raamat õpetab samm-
sammult, kuidas valmistada 
pärmi-, juuretise-, mure-, puru-, 
leht-, biskviit- ja keedutainast 
ning toorjuustukooke ja 
beseeküpsetisi. Lisaks retseptidele 
leiab raamatust iga tainaliigi 
kohta kasulikke nippe ja soovitusi. 
Raamatu neljandas trükis on 
suurel määral täiendatud 
juuretisetaina peatükki. Eva on 
Perenaise Pagariäri eestvedaja 
ning mitmete kokaraamatute 
autor. 

Kirjastus Varrak 
248 lk, kõva köide 
168 × 240 mm
KOOD 52106

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
20.90

Pakkumine 
kehtib, kuni 
raamatuid jätkub!  

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Monika Reedik 
128 lk, 130 × 200 mm 
poolpehme köide 
KOOD 37264

KLUBIHIND

5.90

TAVAHIND 
14.90
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SIBULLILLED
Frank M. von Berger

Sibullilled on kevadel esimeste seas, kes pärast pikka talve 
nina mullast välja pistavad ja oma värviküllusega rõõmusta-
vad. Et suurem osa sibullilli on vastupidavad ega nõua erilist 
hoolt, saab nende kasvatamisega hakkama ka päris algaja 
aiapidaja.
 Sellest raamatust leiab üle 190 sibullille lühikirjelduse 
koos fotoga, on nii laialt levinud kui ka siiani vähe tuntud 
liike ja sorte. Lisaks taimede õite ja lehtede, kasvukõrguse 
ja -vormi kirjeldustele jagatakse nõuandeid istutamiseks 
ja paljundamiseks ning soovitusi sortide ja sobilike 
kasvupaikade kohta. Kõik see on aednikule abiks oma aia 
kujundamisel ja taimede väljavalimisel. Taime külmaõrnuse 
kohta on lisatud vastav märkus.


